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Kriminaalkorras kinnipidamine: kas õigusi ikka austatakse?
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) uue aruande kohaselt rikuvad
ülerahvastatus,
halvad
sanitaartingimused
ja
piiratud
aeg
väljaspool
vanglakambreid kinnipeetavate õigusi ja seavad ohtu rehabilitatsiooni. Aruandes
toodud järeldused ja tugiandmebaas aitavad kohtunikel ja advokaatidel hinnata
vanglatingimuste puudusi piiriüleste juhtumite menetlemisel.
„Rahvusvahelistes ja ELi vanglaeeskirjades on selgelt sätestatud, et kinnipeetavaid tuleb
kohelda väärikalt,“ märgib FRA direktor Michael O’Flaherty. „Kinnipeetavad kannatavad
vangistuse ajal sageli alandavate tingimuste tõttu. ELi liikmesriigid peavad tagama
inimväärikust
austavad
kinnipidamistingimused,
et
parandada
vangide
rehabilitatsioonivõimalusi.“
Aruandes „Kriminaalkorras kinnipidamise tingimused Euroopa Liidus: eeskirjad ja tegelikkus“
esitatakse valitud miinimumstandardid rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil ning selgitatakse,
kuidas need võetakse üle ELi liikmesriikide õigusaktidesse. Samuti näidatakse, kuidas neid
eeskirju tegelikkuses kohaldatakse, keskendudes järgmistele aspektidele:









Vanglakambri suurus. Ülerahvastatuse tõttu on iga vangi kohta sageli alla 3 m2, millega
rikutakse soovituslikku vähemalt 4 m2 nõuet.
Väljaspool vanglakambrit viibimise aeg. Liikmesriikides ei ole alati reguleeritud, kui
kaua vangid võivad viibida väljaspool oma kambrit. Vahel saavad kinnipeetavad veeta
väljaspool oma kambrit vaid ühe tunni päevas, mis on eriti ebapiisav just ülerahvastatud
vanglates.
Hügieenitingimused. Puudulike hügieenitingimustega vanglates, kus hügieeniruumide
kasutamine on piiratud, rikutakse rahvusvahelisi ja liikmesriikide õigusakte, kuigi
tingimused vähehaaval paranevad.
Tervishoid. Kuigi vangid peaksid saama samal tasemel tervishoiuteenuseid kui
ülejäänud ühiskond, põhjustab töötajate puudus sageli viivitusi. Samuti puudub
kinnipeetavatel läbivaatuse ajal privaatsus.
Vägivald. Vangidevahelised kaklused, seksuaalne vägivald ja kiusamine on paljudes
liikmesriikides tavapärased, seda vaatamata liikmesriikide kohustusele kaitsta vange vahi
all olemise ajal.

Need järeldused aitavad kohtunikel ja teistel õigusala töötajatel hinnata, kas kinnipeetavaid
ähvardab ebainimliku ja alandava kohtlemise risk, millega rikutakse nende põhiõigusi.
See aitab eriti piiriüleste juhtumite menetlemisel, näiteks kui liikmesriigid väljastavad
Euroopa vahistamismääruse.
Aruannet täiendab FRA uus elektrooniline kriminaalkorras kinnipidamise andmebaas. See
sisaldab riiklikke standardeid, õigusakte ja järelevalvearuandeid kinnipidamistingimuste
kohta kogu ELis.
FRA kasutas riiklikelt järelevalveasutustelt saadud aruandeid ja varasemate uuringute
intervjuusid, et tuua esile kinnipidamistingimuste erinevusi liikmesriikide vahel.
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Euroopa Komisjon palus FRA-l koguda teavet vanglatingimuste ja järelevalve kohta kõigis ELi
liikmesriikides, et aidata õigusasutusi otsuste tegemisel kinnipeetavate üleviimise kohta
mõnda teise ELi liikmesriiki.
Lisateave: media@fra.europa.eu / tel +43 1 580 30 642
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